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Onlayn kurs  



 
 

Tarixçə 

 
Əksəriyyətimiz razıdır ki, iqtisadiyyatlarımız və həyat tərzimiz yaşıl 
inkişaf yoluna başlamalıdır. 
 
Bəs iqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması nə deməkdir? Davamlı inkişaf üçün 
hansı imkanlar mövcuddur? Bu yolda qarşımızda hansı çətinliklər 
dayanır? 
 
Bu suallar üzərində düşünməyə başlamaqla bu səyahətə ilk addım atmış 
olmusunuz. BMT-nin Baş katibi Antonio Guterreş qeyd etmişdir ki, 
"inklüziv yaşıl iqtisadiyyatına diqqət yönəldənlər 21-ci əsrin 
iqtisadiyyatında aparıcı rol oynayan şəxslər olacaq". 
 
Bu pulsuz e-tədris təcrübəsi, inklüziv yaşıl iqtisadiyyata dair əsas 
suallara cavab axtararkən sizə kompas ilə təchiz etmək üçün 
hazırlanmışdır. Kurs BMT-nin 5 agentliyini - BMT Ətraf Mühiti Təşkilatı, 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Sənaye 
İnkişaf Təşkilatı və UNITAR-ı birləşdirən Yaşıl İqtisadiyyat üzrə Fəaliyyət 
Tərəfdaşlığı (PAGE) çərçivəsində hazırlanmışdır. PAGE 2030 
Gündəliyini inkişaf etdirmək üçün iqtisadi siyasət və təcrübələrin 
mərkəzində dayanıqlığı qorumaq üçün çalışır (www.un-page.org). 
 

Hədəf auditoriyası 

 
Kurs yaşıl iqtisadiyyatlar haqqında ümumi bir anlayış əldə etmək 
istəyən hər kəs üçün dəqiq, qısa və aktual məlumatlar təqdim edir. Kurs 
aşağıdakı auditoriyalar üçün xüsusi maraq kəsb etməlidir: 
 
• Nazirliklərdə, yerli idarələrdə və yerli hakimiyyət 

orqanlarında çalışan məmurlar 
 
• Özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının 

ekoloji menecerləri 
 
• Müəllimlər, tədqiqatçılar və tələbələr  



 
 
• Maraqlanan vətəndaşlar 

 
 

Tədris məqsədləri 

 
Kurs, öyrənənlərə inklüziv yaşıl iqtisadiyyatı idarə edən məntiq və əsas 
anlayışları ilə tanış olmağa imkan verir. Eyni zamanda, aşağı karbonlu, 
səmərəli və sosial baxımdan inkişafa nail olmaq üçün həm qlobal, həm də 
milli səviyyədə imkanlar və problemlər müzakirə olunur.  
Kursu bitirdikdən sonra iştirakçılar aşağıdakıları edə biləcəklər: 
 
• Ənənəvi təcrübələrdən fərqli olaraq inklüziv yaşıl iqtisadiyyatın 

reallaşdırılması üçün məntiqi və əsas anlayışları təsvir etmək 
 
• Milli iqtisadiyyatların yaşıllaşdırılması üçün əlverişli 

şərtləri müəyyənləşdirmək 
 
• Əsas sektorlarda prinsipal imkanlar və çətinliklər barədə 

məlumat vermək 
 
• İnkluziv yaşıl iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün milli strategiya 

və planlaşdırma nümunələrini təqdim etmək 
 
• İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatı dəstəkləmək üçün beynəlxalq çərçivələri 

və təşəbbüsləri fərqləndirmək 
 
 

Metodologiya və format 

 
Kursun axını sizin öyrənmə sürətinizdən asılıdır və idarə olunmur. 
Kurs nəzərdə tutulan məqsədlərə çatmağa kömək etmək üçün beş 
modula bölünmüşdür. Modullar bir-birindən asılı deyil. Ardıcıllığa dair 
müəyyən qayda təklif olunsa belə, kurs müdavimləri modulları öz 
istəklərinə əsasən seçə bilərlər. Kurs boyunca öyrənənlər daha dərin 
araşdırma tələb olunarsa inklüziv yaşıl iqtisadiyyat barədə arayışlar və 
nəşrlər ilə təmin ediləcəklər. Lüğətdə müvafiq anlayışların və texniki 
terminlərin tərifləri təqdim olunub.  



 
 
Hər modulda interaktiv dərs, video və testlər mövcuddur. 
 
İnteraktiv dərslər modul tipli təlim məqsədlərinə çatmaq məqsədi ilə 
tərtib olunub və praktiki nümunə, video, kənar resurslar və təlimlərlə 
təchiz olunmuş 30-a yaxın slayddan ibarətdir. Dərslərin hər biri təxminən 
1 saat çəkir. 
 
Videolar iştirakçıları və onların iki yaxşı dostunu xəyali tura aparır. Bu 
dostlar gündəlik həyatda qarşılaşdıqları iqtisadi, sosial və ekoloji 
məsələləri modullarda müzakirə olunan yaşıl iqtisadiyyat anlayışları və 
tətbiqləri ilə tutuşduracaqlar. Onlar siyasətçi və ya müəllim deyillər, lakin 
iqtisadiyyatların daha resurs səmərəli, ədalətli və aşağı karbon 
emissiyalı olması üçün necə dəyişə biləcəyinə dərin maraq göstərirlər. 
 
Testlər hər bir modul üçün təlim məqsədlərinin əldə edilməsini 

qiymətləndirir. Testləri istənilən vaxt tamamlamaq olar. Hər bir testi 
maksimum üç dəfə keçmək olar. Hər biri üzrə ən azı 70% nəticə 
toplamaqla beş modulun testini keçdikdən sonra, müdavim kursun veb 
səhifəsindən kursu bitirməsinə dair sertifikatını yükləyə bilər. 
 
İştirakçılardan sorğu dolduraraq kurs barədə rəy bildirmələri istəniləcək. 
 
 
 

Sertifikatın verilməsi 

 
Kursu müvəffəqiyyətli keçmək haqqında sertifikatı almaq üçün bütün beş 
modul tamamlanmalı və hər biri üzrə testi uğurla başa vurmaq lazımdır. 
 

 

Kursun strukturu və məzmunu 

 
Kurs beş moduldan ibarətdir: 
 

1. Mövcud vəziyyəti başa düşmək - İnklüziv yaşıl 
iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyin səbəbləri 

 
2. Alətlərə fokuslanmaq - Struktur dəyişikliyinə şərait yaratmaq  



 
 

3. Məqsədi görmək - Yüksək yaşıllaşdırma potensialı olan əsas 
sektorlar 

 
4. Yol çızmaq - Siyasət məqsədlərinə çatmaq üçün strategiya 

və planlaşdırma 
 

5. Münbit mühit - İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatı dəstəkləmək 
üçün beynəlxalq çərçivələr və təşəbbüslər 

 



 
 

Modul 1. 

 

Mövcud vəziyyəti başa düşmək - İnklüziv yaşıl 
iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyin səbəbləri 

 
Tədris məqsədləri 
 
 
Modulu başa çatdırdıqdan sonra iştirakçılar aşağıdakıları 
edə biləcəklər: 

 
• Ətraf mühit və sosial şəraiti yaxşılaşdırmaqla 

iqtisadi siyasətin iqtisadi artıma necə kömək edə 
biləcəyini müzakirə etmək  

• İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatın inkişafının əsasını izah 
etmək  

• İnklüziv yaşıl iqtisadiyyat konsepsiyası ilə 2030 
Gündəliyi arasındakı əlaqəni təsvir etmək 

 
Bölümlər 
 

1. İqtisadi paradiqmanı yenidən nəzərdən keçirmək  
2. Yaşıl keçidə başlamaq üçün əsaslandırma  
3. 2030 Gündəliyi və inklüziv yaşıl iqtisadiyyatlar ona necə töhfə verir  



 
 

Modul 2. 

 

Alətlərə fokuslanmaq - Struktur 
dəyişikliyinə şərait yaratmaq 

 
Tədris məqsədləri 
 
 
Modulu başa çatdırdıqdan sonra iştirakçılar aşağıdakıları 
edə biləcəklər: 
 
• İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatları inkişaf etdirmək üçün 

müvafiq siyasət vasitələrini fərqləndirmək  
• İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatları reallaşdırmaq üçün 

özəl maliyyənin əhəmiyyətini izah etmək  
• Potensialın inkişafının yaşıl keçidi necə dəstəkləyə 

biləcəyini nümayiş etdirmək 
 
 
Bölümlər 
 
 

1. Daha məqsədəuyğun dövlət maliyyə axınlarının 

təşviqi 
 

2. Ciddi tənzimləyici çərçivələrin yaradılması  
3. Beynəlxalq tənzimləmə mexanizmləri  
4. Özəl maliyyənin cəlb olunması  
5. Potensialın inkişafı ilə dəyişikliyin 

aparıcı qüvvələrinin işə salınması 
 



 
 

Моdul 3. 

 

Məqsədi görmək - Yüksək yaşıllaşdırma 
potensialı olan əsas sektorlar 

 
Tədris məqsədləri 
 
 
Modulu başa çatdırdıqdan sonra iştirakçılar aşağıdakıları 
edə biləcəklər: 

 
• Yüksək yaşıllaşdırma potensialı olan əsas sektorları 

müəyyənləşdirmək  
• Əsas sektorları yaşıllaşdırmanın əsas imkanlarını 

və problemlərini təyin etmək  
• Yaşıl keçid prosesinə uyğun müdaxilə üçün seçim 

variantlarını sadalamaq 
 
Bölümlər 
 
 

1. Dayanıqlı inkişafın milli konteksti  
2. Təbii kapitala investisiya qoymaq  
3. Qurulma kapitala investisiya qoymaq  



 
 

Моdul 4. 

 

Yolu çızmaq - Yaşıl iqtisadiyyat siyasətinin 
məqsədlərinə çatmaq üçün strategiyalar və 
planlaşdırma 

 

Tədris məqsədləri 
 
Modulu başa çatdırdıqdan sonra 
iştirakçılar aşağıdakıları edə biləcəklər: 
 
• Yüksək yaşıllaşdırma potensialı olan əsas sektorları 

müəyyənləşdirmək  
• Əsas sektorları yaşıllaşdırmanın əsas imkanlarını 

və problemlərini təyin etmək  
• Yaşıl keçid prosesinə uyğun müdaxilə üçün seçim 

variantlarını sadalamaq 
 
 
Bölümlər 
 

1. Dayanıqlı inkişafın milli konteksti  
2. Təbii kapitala investisiya qoymaq  
3. Qurulma kapitala investisiya qoymaq  



 
 

Моdul 5. 

 

Münbit mühit - İnklüziv yaşıl 
iqtisadiyyatları dəstəkləyən beynəlxalq 
çərçivələr və təşəbbüslər 

 
Tədris məqsədləri 
 
Modulu başa çatdırdıqdan sonra 
iştirakçılar aşağıdakıları edə biləcəklər: 
 
• İnklüziv yaşıl iqtisadiyyatlara qarşı fəaliyyət 

göstərən əsas beynəlxalq çərçivələri təsvir etmək  
• Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatlarının yaşıl 

iqtisadiyyat səylərini vurğulamaq  
• Qlobal və regional səviyyədə 

dəstəklənən təşəbbüslərin təsvir etmək 
 
 
Bölümlər 
 

1. Yaşıl keçidi istiqamətləndirən beynəlxalq çərçivələr 
 

2. İnklüziv yaşıl iqtisadiyyat üçün inkişaf maliyyəsi 
 

3. Dünyada inklüziv yaşıl iqtisadiyyat təşəbbüsləri  



 
 

Texniki tələblər 

 
Brauzer: 
 
 
• Kurs Firefox 50 və ya ondan sonra dərc olunan brauzerlərdə 

daha yaxşı işləyir (http://www.mozilla-europe.org/en/firefox 
saytından pulsuz yükləyin)  

• Kurs Google Chrome ilə də uyğun gəlir  
(https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/ 
saytından pulsuz yükləyin) 

• Texniki səbəblərə görə Internet Explorer istifadə etmək tövsiyə 
edilmir  

• Qeyd JavaScript və Cookies aktiv olmalıdır 
 
 
Platforma: 
 
 
Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP və ya üstün; MacOS 9 və 
ya MacOS X  
Avadanlıq: 64 MB operativ yaddaş, 1 GB yaddaşı olan disk  
Modem: 128 K  



 
 

Elektron kurs haqqında 
məlumat üçün Yaşıl İqtisadiyyat 
e-kursuna giriş: 
 
Green Development and Climate Change Programme, 
UNITAR International Environment House  
Chemin des Anémones 11 – 13 CH-1219 
Châtelaine-Geneva, Switzerland 
 
Elektron poçt: page@unitar.org 
 
Veb səhifə: www.unitar.org 
 
PAGE haqqında daha çox məlumat üçün: 
 
PAGE Secretariat UNEP/Economic and Trade 
Branch 11 – 13 Chemin des Anémones CH-1219 
Chatelaine-Geneva, Switzerland 
 
Veb səhifə: un-page.org  


